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ТОП 

 

Зеленський вважає реакцію Тбілісі на 

призначення Саакашвілі помилкою 

Президент Володимир Зеленський наголошує, 

що Україна має прекрасні відносини з Грузією, 

але вважає помилкою реакцію Тбілісі на 

призначення ним Міхеіла Саакашвілі головою 

Виконавчого комітету Національної ради 

реформ.

 

 

Зеленський на українсько-російському 

кордоні вшанував пам'ять загиблих у 

Другій світовій ФОТО 

Президент України Володимир Зеленський 

прибув з робочою поїздкою в Луганську 

область і вшанував пам'ять загиблих у Другій 

світовій війні у смт Мілове, яке розділене 

кордоном між Україною та Росією.

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3021852-zelenskij-vvazae-reakciu-tbilisi-na-priznacenna-saakasvili-pomilkou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3021852-zelenskij-vvazae-reakciu-tbilisi-na-priznacenna-saakasvili-pomilkou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3021625-zelenskij-na-ukrainskorosijskomu-kordoni-vsanuvav-pamat-zagiblih-u-drugij-svitovij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3021625-zelenskij-na-ukrainskorosijskomu-kordoni-vsanuvav-pamat-zagiblih-u-drugij-svitovij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3021625-zelenskij-na-ukrainskorosijskomu-kordoni-vsanuvav-pamat-zagiblih-u-drugij-svitovij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3021625-zelenskij-na-ukrainskorosijskomu-kordoni-vsanuvav-pamat-zagiblih-u-drugij-svitovij.html


 

Коли народні депутати будуть народними 

депутатами всієї України – тоді й державі 

буде простіше - Дмитро Разумков 

(ІНТЕРВ'Ю) 

Україна багата на новітню історію. І на кожен з 

її етапів мав уплив кожен з голів її вищого 

законодавчого органу – Верховної Ради.

 

 

Україна відреагувала на банер зі Сталіним в 

окупованому Криму 

Напередодні 9 травня в центрі Севастополя 

розмістили банер з портретом радянського 

лідера Йосипа Сталіна. Міністерство 

закордонних справ України нагадало про 

етнічну чистку, влаштовану Сталіним у Криму. 

 

Вступна кампанія в Україні розпочнеться 

на місяць пізніше – МОН 

Міністерство освіти і науки України зсунуло 

на місяць термін проведення вступної кампанії.

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Кризовий кодекс: Україна у Раді Європи 

ініціювала “правила гри” для керівництва 

держав 

Україна у Раді Європи внесла ініціативу 

опрацювання кодексу дій керівництв держав в 

умовах кризових ситуацій з метою 

гарантування і дотримання цінностей 

демократії і прав людини. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3021344-dmitro-razumkov-golova-verhovnoi-radi-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3021344-dmitro-razumkov-golova-verhovnoi-radi-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3021344-dmitro-razumkov-golova-verhovnoi-radi-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3021344-dmitro-razumkov-golova-verhovnoi-radi-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3021688-ukraina-vidreaguvala-na-baner-zi-stalinim-v-okupovanomu-krimu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3021688-ukraina-vidreaguvala-na-baner-zi-stalinim-v-okupovanomu-krimu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3022010-vstupna-kampania-v-ukraini-rozpocnetsa-na-misac-piznise-mon.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3022010-vstupna-kampania-v-ukraini-rozpocnetsa-na-misac-piznise-mon.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3021847-krizovij-kodeks-ukraina-u-radi-evropi-iniciuvala-pravila-gri-dla-kerivnictva-derzav.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3021847-krizovij-kodeks-ukraina-u-radi-evropi-iniciuvala-pravila-gri-dla-kerivnictva-derzav.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3021847-krizovij-kodeks-ukraina-u-radi-evropi-iniciuvala-pravila-gri-dla-kerivnictva-derzav.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3021847-krizovij-kodeks-ukraina-u-radi-evropi-iniciuvala-pravila-gri-dla-kerivnictva-derzav.html


 

ЄС вітає приєднання п’яти країн до рішень 

про санкції за дії проти України 

Високий представник ЄС Жозеп Боррель від 

імені ЄС видав дві Декларації щодо 

приєднання третіх країн до обмежувальних 

заходів проти персон, установ та організацій у 

зв’язку із … 

 

В Україні - нова голова місії МВФ. 

ІНФОГРАФІКА 

Болгарка Іванна Владкова Голлар очолювала 

місії МВФ в Північній Македонії та Молдові, 

працювала в Албанії, Великій Британії, 

Гватемалі, Мексиці, Португалії 

 

Кремль генерує міфи про Перемогу і 

заперечує незручні факти - глави МЗС 

України та країн Балтії 

Росія, яка в ХХІ столітті порушує міжнародні 

договори, інструменталізує перемогу, здобуту 

в 1945 році, і спаплюжує історичні факти.

 

 

Міжнародній спільноті не варто вірити 

“гуманітарним” ініціативам РФ - 

експрезидент СКУ 

Росія дуже лукавить, надаючи нібито 

гуманітарну допомогу одним державам, і 

водночас підтримуючи війну з Україною. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3021615-es-vitae-priednanna-pati-krain-do-risen-pro-sankcii-za-dii-proti-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3021615-es-vitae-priednanna-pati-krain-do-risen-pro-sankcii-za-dii-proti-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3021794-v-ukraini-nova-golova-misii-mvf.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3021794-v-ukraini-nova-golova-misii-mvf.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3021649-kreml-generue-mifi-pro-peremogu-i-zaperecue-nezrucni-fakti-glavi-mzs-ukraini-ta-krain-baltii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3021649-kreml-generue-mifi-pro-peremogu-i-zaperecue-nezrucni-fakti-glavi-mzs-ukraini-ta-krain-baltii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3021649-kreml-generue-mifi-pro-peremogu-i-zaperecue-nezrucni-fakti-glavi-mzs-ukraini-ta-krain-baltii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3021649-kreml-generue-mifi-pro-peremogu-i-zaperecue-nezrucni-fakti-glavi-mzs-ukraini-ta-krain-baltii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3021912-miznarodnij-spilnoti-ne-varto-viriti-gumanitarnim-iniciativam-rf-eksprezident-sku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3021912-miznarodnij-spilnoti-ne-varto-viriti-gumanitarnim-iniciativam-rf-eksprezident-sku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3021912-miznarodnij-spilnoti-ne-varto-viriti-gumanitarnim-iniciativam-rf-eksprezident-sku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3021912-miznarodnij-spilnoti-ne-varto-viriti-gumanitarnim-iniciativam-rf-eksprezident-sku.html


 

Росія спотворює історію Другої світової, щоб 

виправдати сучасну агресію – 

Ващиковський 

Європа має пам’ятати власне минуле, щоб 

забезпечити мир та стабільність у 

майбутньому, особливо з огляду на 

відчайдушні спроби Кремля маніпулювати 

історією та за рахунок такої історичної …

 

 

В Україну повернулися 170 моряків, які 

“застрягли” у німецькому порту через 

карантин 

Українські моряки, які через карантин були 

заблоковані на борту круїзного лайнера «Mein 

Schiff 3» у німецькому порту Куксхафен, 

сьогодні повернулися на Батьківщину.

 

 

Оркестри України та США зіграли онлайн 

до 75-річчя Перемоги 

Національний президентський оркестр України 

зіграв онлайн разом з джаз-бендом Повітряних 

сил США в Європі до 75-ї перемоги над 

нацизмом у Другій світовій війні.

 

КОРОНАВІРУС 

 

Київ послаблює карантин: що запрацює з 12 

травня 

У столиці з 12 травня планують запровадити 

перший етап послаблень обмежувальних 

заходів.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3022047-rosia-spotvorue-istoriu-drugoi-svitovoi-sob-vipravdati-sucasnu-agresiu-vasikovskij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3022047-rosia-spotvorue-istoriu-drugoi-svitovoi-sob-vipravdati-sucasnu-agresiu-vasikovskij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3022047-rosia-spotvorue-istoriu-drugoi-svitovoi-sob-vipravdati-sucasnu-agresiu-vasikovskij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3022047-rosia-spotvorue-istoriu-drugoi-svitovoi-sob-vipravdati-sucasnu-agresiu-vasikovskij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3021991-v-ukrainu-povernulisa-170-morakiv-aki-zastragli-u-nimeckomu-portu-cerez-karantin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3021991-v-ukrainu-povernulisa-170-morakiv-aki-zastragli-u-nimeckomu-portu-cerez-karantin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3021991-v-ukrainu-povernulisa-170-morakiv-aki-zastragli-u-nimeckomu-portu-cerez-karantin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3021991-v-ukrainu-povernulisa-170-morakiv-aki-zastragli-u-nimeckomu-portu-cerez-karantin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3022020-orkestri-ukraini-ta-ssa-zigrali-onlajn-do-75ricca-peremogi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3022020-orkestri-ukraini-ta-ssa-zigrali-onlajn-do-75ricca-peremogi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3021724-kiiv-poslablue-karantin-so-zapracue-z-12-travna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3021724-kiiv-poslablue-karantin-so-zapracue-z-12-travna.html


 

Маски, захисні окуляри, щитки: Туреччина 

передала Україні гуманітарну допомогу 

Туреччина для протидії поширенню 

коронавірусу надала Україні гуманітарну 

допомогу, літак з якою сьогодні прибув в 

Україну.

 

 

Динаміка збільшення інфікованих COVID-

19 в Україні у 2020 році. Інфографіка 

Укрінформ підготував інфографіку з даними 

про те, як збільшувалась кількість інфікованих 

на COVID-19 в Україні за останній тиждень.

 

 

У Києві вперше зафіксували три смерті від 

COVID-19 за добу 

У столиці вже 1721 підтверджений випадок 

захворювання на COVID-19.

 

МОЗ тестуватиме на коронавірус 

поліцейських та нацгвардійців 

Міністерство охорони здоров’я запровадить 

тестування на коронавірус співробітників 

Національної поліції та Національної гвардії.

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3021673-maski-zahisni-okulari-sitki-tureccina-peredala-ukraini-gumanitarnu-dopomogu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3021673-maski-zahisni-okulari-sitki-tureccina-peredala-ukraini-gumanitarnu-dopomogu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-other_news/3021576-dinamika-zbilsenna-infikovanih-covid19-v-ukraini-u-2020-roci-infografika.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-other_news/3021576-dinamika-zbilsenna-infikovanih-covid19-v-ukraini-u-2020-roci-infografika.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3021653-u-kievi-vperse-zafiksuvali-tri-smerti-vid-covid19-za-dobu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3021653-u-kievi-vperse-zafiksuvali-tri-smerti-vid-covid19-za-dobu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3022022-moz-testuvatime-na-koronavirus-policejskih-ta-nacgvardijciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3022022-moz-testuvatime-na-koronavirus-policejskih-ta-nacgvardijciv.html


 

Перший випадок COVID-19 в українському 

футболі: заразився гравець «Минаю» 

У зв'язку з інцидентом «Минай» проведе 

перевірку всіх футболістів та інших 

працівників клубу.

 

УКРАЇНА 

 

Разумков прокоментував останні рейтинги 

"Слуги народу" 

Голова Верховної Ради України Дмитро 

Разумков наголосив, що це стандартна 

ситуація - коли рейтинг політсили, яка 

перебуває при владі, падає.

 

“Банківський” законопроєкт “схуд” до 241 

поправки - комітет ВР затвердив скорочену 

таблицю 

Комітет ВР з питань фінансів, податкової та 

митної політики затвердив скорочену таблицю 

до законопроєкту "Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо 

удосконалення деяких механізмів регулювання 

банківської діяльності" (№2571-д).

 

 

Місцеві вибори в Україні відбудуться 25 

жовтня - представник уряду у ВР 

Місцеві вибори в Україні відбудуться 25 

жовтня, як і передбачено в Конституції 

України.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-sports/3021997-persij-vipadok-covid19-v-ukrainskomu-futboli-zarazivsa-gravec-minau.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-sports/3021997-persij-vipadok-covid19-v-ukrainskomu-futboli-zarazivsa-gravec-minau.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3021646-razumkov-prokomentuvav-ostanni-rejtingi-slugi-narodu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3021646-razumkov-prokomentuvav-ostanni-rejtingi-slugi-narodu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3021769-bankivskij-zakonoproekt-shud-do-241-popravki-komitet-vr-zatverdiv-skorocenu-tablicu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3021769-bankivskij-zakonoproekt-shud-do-241-popravki-komitet-vr-zatverdiv-skorocenu-tablicu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3021769-bankivskij-zakonoproekt-shud-do-241-popravki-komitet-vr-zatverdiv-skorocenu-tablicu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3021769-bankivskij-zakonoproekt-shud-do-241-popravki-komitet-vr-zatverdiv-skorocenu-tablicu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3021735-miscevi-vibori-v-ukraini-vidbudutsa-25-zovtna-predstavnik-uradu-u-vr.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3021735-miscevi-vibori-v-ukraini-vidbudutsa-25-zovtna-predstavnik-uradu-u-vr.html


 

Саакашвілі — про Авакова: Заради спільної 

справи готовий домовлятися з ким завгодно 

Міхеїл Саакашвілі, якого Президент 

Володимир Зеленський призначив головою 

Виконавчого комітету реформ, розповів, що 

для допомоги економіці насамперед в Україні 

необхідно звільнити бізнес від 

адміністративного втручання.

 

 

Перемовини з МВФ неможливі без 

голосування за "банківський" закон - 

Марченко 

Без прийняття законопроєкту, що забороняє 

повернення неплатоспроможних банків 

колишнім власникам, жодна подальша 

співпраця з МВФ неможлива.

 

 

Десятеро народних депутатів пропустили 

цьогоріч майже всі голосування – КВУ 

Від початку року 10 народних депутатів 

пропустили 90% голосувань у Верховній Раді.

 

Медреформа: у МОЗ розкритикували 

тарифи на УЗД, рентген та інші дослідження 

Тарифи у медичній реформі встановлювали не 

з реальної потреби медичних закладів.

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3021639-saakasvili-pro-avakova-zaradi-spilnoi-spravi-gotovij-domovlatisa-z-kim-zavgodno.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3021639-saakasvili-pro-avakova-zaradi-spilnoi-spravi-gotovij-domovlatisa-z-kim-zavgodno.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3021854-peremovini-z-mvf-nemozlivi-bez-golosuvanna-za-bankivskij-zakon-marcenko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3021854-peremovini-z-mvf-nemozlivi-bez-golosuvanna-za-bankivskij-zakon-marcenko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3021854-peremovini-z-mvf-nemozlivi-bez-golosuvanna-za-bankivskij-zakon-marcenko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3021854-peremovini-z-mvf-nemozlivi-bez-golosuvanna-za-bankivskij-zakon-marcenko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3021558-desatero-narodnih-deputativ-propustili-cogoric-majze-vsi-golosuvanna-kvu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3021558-desatero-narodnih-deputativ-propustili-cogoric-majze-vsi-golosuvanna-kvu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3021600-medreforma-u-moz-rozkritikuvali-tarifi-na-uzd-rentgen-ta-insi-doslidzenna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3021600-medreforma-u-moz-rozkritikuvali-tarifi-na-uzd-rentgen-ta-insi-doslidzenna.html


ЕКОНОМІКА 

 

Стан держфінансів: на чому заробимо і як 

позичатимемо. АНАЛІТИКА 

Узагальнюємо відомості про недобір податків і 

зборів, падіння споживчого попиту та нові 

підходи до співпраці з МВФ

 

“Ольвія” стане першим концесійним 

портом в Україні 

Спеціалізований морський порт “Ольвія”, 

розташований у Миколаєві, стане першим 

концесійним портом в Україні.

 

Нацбанк зміцнив гривню на 11 копійок 

Національний банк України на п'ятницю, 8 

травня 2020 року, зміцнив офіційний курс 

гривні на 11 копійок - до 26,8185 грн за долар 

проти 26,9323 грн за долар у четвер.

 

 

Підприємці зможуть брати кредити ЄБРР в 

гривні  

Завдяки підписанню угоди між Національним 

банком України та Європейським банком 

реконструкції та розвитку підприємці зможуть 

брати кредити ЄБРР у гривні. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3021906-stan-derzfinansiv-na-comu-zarobimo-i-ak-pozicatimemo.html
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Укроборонпром віддає і ліквідовує "мертві" 

підприємства 

У ДК “Укроборонпром” розпочато процес 

реструктуризації оборонних підприємств, які 

за підсумками тріаж-аналізу будуть 

реорганізовані або передані в управління 

іншим органам державної влади. 

 

 

На Дніпропетровщині запрацювала нова 

сонячна електростанція потужністю 20 МВт 

Нову сонячну електростанцію “Терслав” 

відкрито на території Обухівської селищної 

ради Дніпровського району Дніпропетровської 

області. Компанія Ufuture інвестувала у 

сонячну електростанцію 15,5 мільйона євро.

 

Автовиробництво в Україні цьогоріч 

скоротилось на 24%  

У січні – квітні 2020 року виробництво 

автотранспортних засобів в Україні 

зменшилося порівняно з аналогічним періодом 

минулого року на 24% - до 1424 одиниць, із 

них у квітні вироблено 59 одиниць, що на 58% 

менше, ніж у квітні 2019 року. 

 

 

Україна втратила від посухи 2,6% посівів 

озимих – Мінекономіки 

За оцінками Міністерства розвитку економіки, 

торгівлі та сільського господарства, від засухи 

в південних регіонах Україна загалом втратила 

234 тис. га (2,6%) посівів озимих культур. 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3021830-ukroboronprom-viddae-i-likvidovue-mertvi-pidpriemstva.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3021830-ukroboronprom-viddae-i-likvidovue-mertvi-pidpriemstva.html
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ПРАВА ЛЮДИНИ 

 

Президент у Золотому зустрівся з родинами 

переселенців 

Президент України Володимир Зеленський 

відвідав м. Золоте Попаснянського району під 

час робочої поїздки до Луганської області, де 

оглянув квартири, капітальний ремонт яких 

зробили за державні кошти.

 

Полозов подасть до ЄСПЛ документи у 

справі Веджіє Кашка 

Після відхилення апеляції захисту на відмову 

Слідкому РФ порушити кримінальну справу за 

фактом смерті ветерана кримськотатарського 

національного руху Веджіє Кашка, захист має 

право подавати документи щодо цього питання 

до Європейського суду з прав людини.

 

 

"Суди" у Криму залишили "свідка Єгови" 

Філатова в СІЗО 

Засудженому на шість років "свідку Єгови" з 

Джанкоя Сергію Філатову відмовили в 

клопотаннях захисту про зміну запобіжного 

заходу з утримання в СІЗО на домашній арешт.

 

В ООН відзначають різке зростання жертв 

серед цивільних на Донбасі 

У Моніторинговій місії ООН з прав людини 

відзначили суттєве зростання кількості жертв 

серед цивільних на Донбасі на початку травня 

2020 року.

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3021958-prezident-u-zolotomu-zustrivsa-z-rodinami-pereselenciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3021958-prezident-u-zolotomu-zustrivsa-z-rodinami-pereselenciv.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3022026-sudi-u-krimu-zalisili-svidka-egovi-filatova-v-sizo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3022026-sudi-u-krimu-zalisili-svidka-egovi-filatova-v-sizo.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3022030-v-oon-vidznacaut-rizke-zrostanna-zertv-sered-civilnih-na-donbasi.html


ПРАВОПОРЯДОК  

 

Поліція проводить обшуки у міськраді 

Харкова та вдома у чиновників 

У приміщеннях Харківської міськради та за 

місцем мешкання деяких чиновників зараз 

проходять обшуки в рамках кримінального 

провадження щодо розтрати 28 млн грн.

 

Суд відмовив у продовженні запобіжного 

заходу Звіробій 

Печерський районний суд міста Києва 

відмовив прокурорам у продовженні 

запобіжного заходу для волонтерки Марусі 

Звіробій.

 

ДБР розслідуватиме побиття поліцією 

шефредактора Delo.ua 

Державне бюро розслідувань розслідуватиме 

справу щодо побиття працівниками поліції 

шефредактора видання Delo.ua Дениса 

Ялухіна.

 

 

На Закарпатті блокували масштабну 

контрабанду лісу до Євросоюзу 

Масштабну схему незаконного переправлення 

гуртових партій вартісної деревини до країн 

Євросоюзу блокувала Служба безпеки України 

у Закарпатській області.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3021622-policia-provodit-obsuki-u-miskradi-harkova-ta-vdoma-u-cinovnikiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3021622-policia-provodit-obsuki-u-miskradi-harkova-ta-vdoma-u-cinovnikiv.html
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У Лук’янівському СІЗО відкрили платні 

камери. ФОТО 

У Київському слідчому ізоляторі в межах 

проєкту щодо платної послуги з надання 

поліпшених побутових умов ув’язненим 

запрацювали 4 камери.

ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Росія заслуговує на виключення з Ради 

Європи - Борис Тарасюк, постійний 

представник України при Раді Європи 

(Інтерв’ю) 

Режим жорсткого карантину, запроваджений 

французьким урядом у відповідь на пандемію 

коронавірусу, є обов’язковим і для 

представників дипломатичного корпусу, і для 

співробітників міжнародних організацій, що  

 

 

Атомну генерацію може врятувати 

«Енергоміст Україна-ЄС», але його 

«зарубали» - Ольга Кошарна, експертка з 

питань енергетики  (Інтерв'ю) 

Українську енергетику накриває зелено-

вугільний парадокс. У цього явища вже навіть 

є власна сторінка у Вікіпедії, де сказано: 

парадокс – при значному зростанні обсягу 

потужностей …

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

В Україні запускають акцію "Подякую 

ветерану на відстані" 

Міністерство у справах ветеранів спільно з 

благодійним фондом "Let`s help" та 

Укрпоштою ініціювали проведення акції 

"Подякуй ветерану на відстані".

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3021791-u-lukanivskomu-sizo-vidkrili-platni-kameri.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3021832-v-ukraini-zapuskaut-akciu-podakuu-veteranu-na-vidstani.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3021832-v-ukraini-zapuskaut-akciu-podakuu-veteranu-na-vidstani.html


 

Фільм про Україну режисерки з діаспори 

з’явився на Amazon Prime 

Стрічка «Джулія Блу» (Julia Blue), режисером 

якої виступила американка українського 

походження Роксі (Роксолана) Топорович 

відтепер транслюється на сервісі Amazon Prime 

Video у США та Великій Британії.

 

 

Киянам з 12 травня перекриють гарячу воду 

- “традиційні” випробування тепломереж 

З 12 травня у столиці розпочнуть проведення 

гідравлічних випробувань тепломереж, що є 

необхідною частиною підготовки їх до роботи 

взимку.

 

Посольство України в Австралії та «Вільна 

думка» оголошують конкурс до Дня 

вишиванки 

До дня вишиванки перший український 

часопис Австралії “Вільна Думка” разом з 

Посольством України в Австралії оголошують 

фотоконкурс “Моя вишиванка”. 

 

 

Бази відпочинку Чорноморського 

узбережжя Миколаївщини готуються до 

відкриття сезону 

На базах відпочинку Чорноморського 

узбережжя Миколаївської області триває 

підготовка до відкриття курортного сезону: 

виконуються ремонтні роботи, прибирання 

територій тощо.

 

Українське національне інформаційне агентство "Укрінформ" • 01001, м. Київ, вул. Б.Хмельницького 8/16 
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